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Tilbud om kviktest af elever, der er fyldt 12 år 
 
I ugerne efter påske vil skolerne i København tilbyde kviktest til de elever, der er fyldt 12 år. Testen 
er frivillig og tilbydes på skolen 2 gange om ugen.  
 
Hvordan foregår testen?  
Testen er en næseborspodning med en kort pode pind, som føres nogle få centimeter op i næsen. 
Testen bliver udført af uddannet pode personale, som forsigtigt fører pode pinden op i næsen på 
barnet. Hvis testmetoden ændrer sig, vil du få besked.  
 
Hvem bliver informeret om testresultatet?  
Hvis dit barn testes positiv for COVID-19, vil pode personalet give besked til en kontaktperson på 
skolen. Personen vil kontakte forældrene og blive hos barnet, indtil en forælder kan hente barnet. 
Skolens ledelse får også besked, så de kan starte smitteopsporing på skolen. Når en test er positiv, 
bliver det oplyste telefonnummer givet videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil kontakte 
dig med henblik på videre smitteopsporing.  
 
Hvordan giver jeg samtykke til test?  
Du giver samtykke til test ved at give dit barn et underskrevet samtykke med hver gang, barnet 
bliver testet. Efter påske vil du få et samtykke-skema til at udfylde. Her skal du også skrive et 
telefonnummer til den person, som skal kontaktes, hvis dit barn testes positiv for COVID-19.  
 
Er testen et krav for at kunne komme i skole?  
Nej. Deltagelse i test er frivilligt, og ingen tvinges til at blive testet. Hvis barnet på testtidspunktet 
ikke vil have en test, så bliver det ikke testet. Heller ikke selvom der er givet samtykke fra 
forældrene.  
 
Er der nogen, som IKKE bør lade sig teste?  
En næsepodning kan i meget sjældne tilfælde give kortvarige bivirkninger, som fx ubehag, hoste, 
nyse, eller lokal kløe i næse og svælg.  
Der kan være helt særlige situationer, hvor en næsepodning ikke anbefales:  
• • Tendens til næseblødning  

• • Sygdomme i næsesvælget  

• • Ved nyligt brækket næse eller efter næseoperation  

• • Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen.  
 
I de særlige tilfælde anbefales det, at man lader sig teste med en hals-podning. Man kan booke tid 

på www.coronaprover.dk. 

http://www.coronaprover.dk/

